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Çcn-e,

Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia 

instytucji mediacji po wyroku do polskiego porządku prawnego. Z tego też względu moi 

poprzednicy już od 2000 r. kierowali do Ministra Sprawiedliwości prośby o podjęcie 

inicjatywy legislacyjnej w przedmiocie uregulowania, w sposób formalny, instytucji 

mediacji na etapie postępowania wykonawczego. Starania te nie odniosły jednak 

oczekiwanego rezultatu, mimo że znalazły aprobatę środowiska naukowego, organizacji 

pozarządowych i samych mediatorów. Stąd też dnia 9 września 2016 r. skierowałem kolejne 

wystąpienie generalne do Ministra Sprawiedliwości w przedmiotowym zakresie, którego 

kserokopię dołączam do pisma.

Pragnę zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego na szczątkową regulację instytucji 

mediacji w Kodeksie karnym wykonawczym, która została wprowadzona ustawą z dnia 24 

lipca 2003 r. o zmianie ustawy -  Kodeks kamy wykonawczy oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 142, poz. 1380). Brak czytelności przepisu art. 162 § 1 k.k.w. powoduje dość 

liczne spory w doktrynie. Sytuacja ta stoi w sprzeczności z zasadami techniki 

prawodawczej, które wyraźnie wskazują iż przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie 

i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje 

prawodawcy. Warto podkreślić, iż sądy penitencjarne nie stosują wskazanej regulacji.
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W wystąpieniu generalnym skierowanym do Ministra Sprawiedliwości wskazałem na 

potrzebę wprowadzenia mediacji po wyroku na każdym etapie postępowania 

wykonawczego, co miałoby również zastosowanie w przypadku art. 162 § 1 k.k.w. 

Niemniej jednak resort sprawiedliwości nie przychylił się do mojego postulatu (kopia 

odpowiedzi w załączeniu).

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 ze 

zm.), podkreślając wagę przedmiotowego zagadnienia oraz licząc na zrozumienie 

poruszonego przeze mnie problemu, zwracam się do Pana Przewodniczącego z uprzejmą 

prośbą o podjęcie przez Senat RP inicjatywy legislacyjnej, celem uregulowania w sposób 

formalny instytucji mediacji w postępowaniu karnym wykonawczym.

Zał. wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i odpowiedź.
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